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Samenvatting 

Het overlevingspercentage van volwassen grutto’s is relatief hoog, afname van de gruttopopulatie 

Limosa l. limosa, is dan ook toe te schrijven aan een laag reproductief succes (Roodbergen et al., 

2008; Kentie et al., 2008). Mogelijke oorzaken voor dit lage reproductieve succes zijn: individuele 

kwaliteit van de ouderen, predatie, weerseffecten, maaibeheer en voedselbeschikbaarheid 

(Roodbergen et al., 2008; Schekkerman & Beitema 2007).Sinds 1980 zijn veel extensieve gebieden 

omgezet tot intensive gebieden. Naast intensive landbouw hebben ook warmere winters ertoe 

geleidt dat weilanden vaker en eerder gemaaid kunnen worden resulteerde in veel broedsel- en 

kuikenverlies, omdat de legdatum van grutto’s niet is vervroegd.  Daarnaast is in gemaaid of 

begraasd gras de predatiekans van kuikens 2 tot 3 keer hoger dan in hoog ongemoeid gras (Kleijn et 

al., 2010). 

Grutto’s zijn trekvogels en plaatsgetrouw (Groen et al., 1993) waardoor ze in eerst instantie naar 

dezelfde broedgebieden als voorgaande jaren zullen trekken. Veranderingen in broedgebieden leiden 

grutto’s ertoe elders te gaan broeden. Evolutionair gezien zullen grutto’s naar een broedplaats met 

een minimale predatiekans streven (Forstmeier et al., 2004). Zo is ook gebleken dat grutto’s bomen 

en andere gelegenheden waar luchtpredators vanuit kunnen observeren ontweken worden (Berg et 

al., 2001). Uit onderzoek naar andere weidevogels, als de kievit Vanellus vanellus, dat ze rekening 

houden met de voedselkwaliteit en micro-omgeving binnen het gekozen gebied (Blomqvist & 

Johansson, 1995; Johansson, 2001).  

 

Grutto’s zijn dus semikoloniale broedende vogels en maken daar gebruik van door samen te 

verdedigen tegen (lucht)predators. Ze broeden semikoloniaal met zowel soortgenoten als andere 

weidevogels. Dit leidt in beide instanties tot een hoger reproductief succes (Schroeder et al., 2010; 

Berg et al., 1992; Takahashi & Ohkawara, 2007; Elliot et al., 1985). 

Solitair broeden wijst er op dat er meer geïnvesteerd moet worden in territoriumverdediging en dat 

dit ten koste gaat van het reproductieve succes, grootte van het territorium, wat voorheen belangrijk 

werd geacht, lijkt tegenwoordig minder van belang te zijn doordat de laatste jaren genoeg voedsel 

beschikbaar is (Schroeder et al., 2009; Van Eerden, 2008). 

Uit onderzoek van Schekkerman et al. in 2008 naar de sterfte van grutto- en kievitkuikens blijkt 70-

85% te wijten te zijn aan predatie. Grutto’s hebben veel predators, die in het algemeen de laatste 

jaren in aantallen toenemen. Luchtpredators zoals zwarte kraaien, buizerds en blauwe reigers 

pretenderen veel kuikens, daarentegen vindt nestpredatie veelal plaats door zoogdieren; vossen en 

hermelijnen/wezels (Teunissen et al. 2008). Afweren van met name vossen is minder succesvol 

(Tinbergen, Inmpekoven & Franck, 1967; Croze, 1970) waardoor dit een nadeel kan zijn wanneer 

(semi)koloniaal gebroed wordt. 

Onderzoek na de Workumer-Binnenwaard, een natuurreservaat van 215 hectare in Friesland, doet 

suggereren dat grutto’s inderdaad enigszins semikoloniaal broeden. Alhoewel slechts 55% van de 

gruttonesten binnen een straal van 200m meer dan 1 (dwz 2 tot 4) andere nesten heeft, zijn hoge 

dichtheden niet algemeen. Van de 73 paartje broedt 19 paartjes (26%) op een afstand verder dan 

200m van elkaar vandaan, wat kan worden gezien als solitair broeden.  

Daarbij is niet gekeken naar de nestverdeling van de andere weidevogels. Wat wellicht een sterker 

semikoloniale patroon had kunnen opleveren. Bovendien spelen er andere factoren, zoals de 

autoweg die vermeden wordt en begrazing van ganzen een bepalende rol.  
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Inleiding 

Plaats trouw 

Grutto’s behoren tot de  familie van de Scolopacidae (strandlopers en snippen) en tot het geslacht 

Limosa. Grutto’s zijn monogaam, plaatsgetrouw en broeden veelal semikoloniaal. Semikoloniaal 

broeden heeft als voordeel dat ze profiteren van collectieve nestverdediging tegen predators (Van 

den Brink et al., 2008). Plaatsgetrouwheid houdt in dat grutto’s bij voorkeur elk jaar op dezelfde plek 

zijn eieren legt. Maar er wordt wel rekening gehouden met het nestsucces van het voorgaande jaar 

(Lank & Oring, 1982) en de tegenwoordige voedselkwaliteit en kwantiteit (Groen, 1993). 

 

Gebiedsveranderingen kunnen leiden tot een andere broedlocatie. Verschillen in voedselkwaliteit, 

vegetatiestructuur en compositie, predatordichtheid en intra- en interspecifieke competitie 

(Johansson, 2001; Skeel, 1983) spelen allemaal mee in de broedplaats voorkeur van grutto’s en 

daarmee het reproductieve succes. 

Aangezien grutto’s monogaam zijn, wordt verplaatsing van de  broedplaats niet beïnvloed door het 

vinden van een betere partner, maar eerder door het vinden van een beter territorium (Schroeder et 

al., 2009). Vanwege de plaatsgetrouwheid en de monogamie van grutto’s, is het makkelijker om 

veranderingen waar te nemen in de broedplaats (Groen, 1993).  

Populatie  

Grutto’s, Limosa l. limosa zijn migrerende weidevogels die broeden in gematigde gebieden. Met 

name in Nederland broeden elk jaar nog veel grutto’s. Ondanks dat grutto’s zich de afgelopen eeuw 

aan heel wat gebiedsveranderingen hebben moeten aanpassen, broed ongeveer 50% van de 

gruttopopulatie l. limosa in Nederland (Schroeder et al., 2010).  

Op basis van eerdere onderzoeken blijkt dat er halverwege de 20e eeuw een stijging in het aantal 

grutto’s kon worden waargenomen. Deze groei zette zich voort tot 1960. De 20 jaar die volgde bleef 

de gruttopopulatie min of meer stabiel, waarna er zich rond 1980 een daling inzette in het aantal 

gruttoparen (figuur 1.). De populatie is gedaald van 125.000 broedparen in 1975 tot 68.000 

broedparen in 2004 (SOVON, 2002; Teunissen & Soldaat, 2006). Deze daling blijft zich tot op heden 

voortzetten. Vanaf 2000 daalt de populatie met 5.6% per jaar (Teunissen, 2007).  

Afname in de vogelpopulatie kan twee oorzaken hebben. De afname kan komen door lage 

overlevingkansen van de ouders of een laag reproductief succes.  

De overlevingskans van volwassen grutto’s -in ons onderzoeksgebied- is 0.94 (Kentie et al., 2008; 

Schroeder et al., 2010). Dit is zeker niet slecht. In vier andere gebieden in Nederland waar dit is 

onderzocht was de overlevingskans gemiddeld 0.83, welke ook niet laag is. Hieruit kan 

geconcludeerd worden dat de afname van de populatie  dan ook niet te maken heeft met de 

overlevingskansen van de ouders. De oorzaak moet dus worden gezocht in het lage reproductieve 

succes (Roodbergen et al. 2008). 
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Figuur 1: Aantal gruttobroedparen per jaar in Nederland. De gegevens komen uit verschillende 

broedvogelatlassen (Kentie et al., 2008). 

Broedplaats 

Het reproductieve succes is weer afhankelijk van verschillende factoren. Één van deze factoren is het 

broedgebied. De oorspronkelijke broedplaatsen van grutto’s in Nederland zijn veen- en 

moerasgebieden. Vanwege veranderingen in de veen- en moerasgebieden door vooral meer 

bemesting werd tot 1960s een sterke toename van de populatie geconstateerd (Beintema et al., 

1995; Bijlsma et al., 2001). De stijging in het aantal vogels deed de grutto de bijnaam ‘De koning van 

de weidevogels’ toekennen.    

Sinds het einde van de 20e eeuw is het Nederlandse landschap echter drastisch veranderd, waarbij er 

veel agrarische grasgebieden zijn ontstaan (Gill et al., 2007). Doordat boeren veel extensieve 

gebieden hebben veranderd in intensieve landbouwgebieden, is daarmee is ook broedomgeving van 

grutto’s veranderd. Het ingrijpen van de mens in de natuurlijke habitat heeft in dit geval nadelige 

gevolgen gehad op de gruttopopulatie. Weilanden werden vroeg in het broedseizoen gemaaid, 

aanleg van sloten en het op peil kunnen houden van de grondwaterstand zorgde voor een laag 

waterniveau en er werd gebruik gemaakt van kunstmatige bemesting. Dit alles heeft een lagere 

biodiversiteit van vegetatie en minder beschikbaarheid van insecten tot gevolg gehad.   

 

Daarnaast zien we de opkomst van de steden. Natuurgebieden worden steeds kleiner en raken meer 

gefragmenteerd, resulterend in kleinere vogelpopulaties die afzonderlijk van elkaar gaan leven 

(Kentie et al., 2008). Directe en indirecte gevolgen van de verstedelijking kunnen ‘inbreeding 

depression’ (inteelt) en kleinere omvang van natuurgebieden zijn. 

Al deze veranderingen dragen bij aan het verhogen van de predatiekans en het verlagen van de 

voedselbeschikbaarheid. Het zal duidelijk zijn dat dit een negatief effect heeft op het reproductieve 

succes van volwassen grutto’s en daarmee de overlevingskansen van hun jongen.   
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‘De koning van de weidevogels’ is laatste drie decennia aanzienlijk in aantallen gedaald. Naast deze 

drastische omgevingsveranderingen zijn de individuele kwaliteiten van volwassen grutto’s en 

weerseffecten ook oorzaken voor het afnemen van het reproductieve succes (Roodbergen et al. 

2008). Weerseffecten als klimaatsveranderingen die zorgen voor veranderingen in vegetatiegroei 

en/of neerslag tijdens het broedseizoen hebben zowel direct als indirect invloed op de 

overlevingskansen van kuikens.   

 

Bij de meeste weidevogels, vanuit evolutionair oogpunt, zien we dat bij het kiezen van broedlocatie 

natuurlijke selectie ertoe heeft geleid dat men streeft naar het minimaliseren van predatie 

(Forstmeier et al., 2004). Behalve predatie, speelt ook de voedselbeschikbaarheid een grote rol. Het 

voedsel van de jongen is anders dan van volwassen vogels. Zo is bij kieviten ontdekt dat de ouders dit 

verschil meenemen in hun uiteindelijke keuze voor de broedplaats (Blomqvist & Johansson, 1995).  

Grutto’s moeten dus een afweging maken tussen verschillende factoren wanneer zij weer arriveren 

vanuit Zuid-Europa in Nederland. De broedlocatie wordt enerzijds bepaald door het minimaliseren 

van predatie en anderzijds door het optimaliseren van de voedselbeschikbaarheid. Deze ‘trade-off’ 

heeft directe en indirecte gevolgen voor het reproductieve succes van grutto’s (Forstmeier et al. 

2004).  

Voor mijn onderzoek heb ik samen met andere veldonderzoekers gekeken naar de nestverdeling van 

grutto’s in de Workumer-Binnenwaard in de periode Maart tot Juli 2010. De Workumer-Binnenwaard 

is nog een van de betere weidevogels gebieden in Nederland, waar elk jaar vele grutto’s broeden. 

Door middel van mijn literatuurstudie ga ik dieper in op de deze ‘trade-off’ en wat voor 

consequenties dit heeft op het reproductieve succes. Vragen die aan de orde komen zijn: Wat voor 

afwegingen maken grutto’s vooraf voor het vinden van de broedplaats? En waarom maken zij nou 

juist die keuzes? Wat zijn de voorkeuren van grutto’s om ergens te gaan broeden? Tenslotte ga ik de 

theorieën toepassen op het gevonden nestpatroon van de Workumer-Binnenwaard om zo 

verklaringen te kunnen geven van deze nestverdeling.  
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Methode  

Vanaf 2004 is er een RuG-team van start gegaan met het onderzoek naar grutto’s in Zuid-West 

Friesland. Meer dan 200 grutto’s zijn toen destijds geringd en ieder jaar opnieuw zijn er nieuwe 

gegevens verzameld. Dit meerjarig project richt zich op de afname van de gruttopopulatie in 

Nederland en wil achterhalen wat de mogelijke oorzaken hiervan zijn.  

Na mee te hebben geholpen tijdens het veldseizoen in 2010 in dit project wil ik mijn eigen inbreng 

hebben door te achterhalen wat van belang is bij de broedlocatie van grutto’s.  

In de periode van Maart tot Juli 2010 heb ik samen met andere veldonderzoekers gegevens 

verzameld over onder andere de broedlocaties van grutto’s.  

Het onderzoeksgebied ligt in Zuid-West 

Friesland, Nederland (52°59’N, 5°24’E). Het 

totale gebied beslaat zo’n 8000 hectare wat 

bestaat uit zowel extensief als intensief 

weilanden. Voor mijn project heb ik me gericht 

op een bepaalde regio, de Workumer-

Binnenwaard. De Workumerwaard is opgesplitst 

in twee delen, namelijk binnendijks de polder 

bestaande uit 215 hectare en buitendijks, 85 

hectare. Binnendijks bestaat uit 22 extensieve 

weilanden, waar een afgelegen autoweg midden 

doorheen loopt (figuur 2). De Buitenwaard ligt 

buiten de dijk aan de kant van het IJsselmeer. Dit 

gebied heeft geen bescherming tegen het 

zeewater, waardoor er in tijden van hoog water 

nesten overspoeld kunnen worden.   

      

      Figuur 2: Plattegrond van de Workumerwaard.     

      Links ligt het IJsselmeer. In het midden ligt de    

         autoweg met aan beide zijden de Binnenwaard.      

      Bron afbeelding: Google Maps, 19 juni 2010. 

 

De Workumer-Binnenwaard wordt beheerd door plaatselijke boeren, die lid zijn van ANV Kuststripe, 

een agrarische natuurvereniging en ‘It Fryske Gea’, een provinciale natuurbescherming organisatie. 

Weilanden worden op een extensieve manier beheerd, wat inhoudt dat het maaien pas vanaf 15 juni 

plaatsvindt. Relatief extensief beheer resulteert in een hogere biodiversiteit van planten en insecten, 

wat op zijn beurt weer zorgt voor betere omstandigheden voor de weidevogels. 

Het broedseizoen van grutto’s loopt van April tot Juli. Dit komt overeen met de periode waarin mijn 

onderzoek naar de grutto is verricht. Het gebied is in deze periode dagelijks geobserveerd en er werd 

specifiek gezocht naar nesten van grutto’s in de weilanden. De precieze locaties van de nesten 

werden met behulp van Garmin GPS 12 vastgelegd (2 meter variatie). De eieren werden gemeten en 
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door middel van een incubometer werd berekend wanneer de eieren zouden uitkomen (2 á 3 dagen 

variatie). Hierdoor kon een schatting worden gemaakt van de legdatum en bovendien zou de 

broedende grutto een paar dagen voor het uitkomen van de eieren gevangen kunnen worden.  

Het vangen gebeurd met behulp van een inloopkooi, welke over het nest heen wordt geplaatst. Zoals 

eerder genoemd is mijn project onderdeel van een groter lopend onderzoek. Hierdoor heeft een 

aantal grutto’s eerder al kleurringen om de poten gekregen. Deze gekleurringde vogels kunnen 

worden teruggelezen met behulp van telescopen.  

Vogels die nog geen ring dragen, worden na het vangen alsnog gekleurringd. Het is belangrijk om de 

volwassen vogels aan het goede nest te linken omdat dit informatie levert omtrent predatie. Predatie 

in een vroeg stadium van het vormen van eerste nest zorgt ervoor dat de grutto’s elders opnieuw 

gaat broeden en dus wordt  hun keuze van nestlocatie beïnvloedt.   

Om de volwassen vogels aan het goede nest te linken word gebruik gemaakt van drie verschillende 

methodes;  

Ten eerste wordt geprobeerd, indien de vogel al gekleurringd is, deze te herkennen door de 

kleurringen af te lezen met een telescoop. Ten tweede poogt men de vogel (terug) te vangen op het 

nest met behulp van een kooi. De derde manier is om een fotocamera op ongeveer een meter 

afstand van het nest te plaatsen, om zo later op de computer de kleurringen af te lezen.  

Op deze manier hebben we gegevens verzameld van de broedende grutto’s, de coördinaten van de 

nestlocatie en de legdatum. Met behulp van het software programma R versie 4.2.1., Google Earth 

en de GPS Coördinaten kunnen we zicht krijgen op de locatie van gruttonesten in de 

Workumerwaard-Binnenwaard (figuur 3).  
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Resultaten 

Figuur 3: Locaties van gevonden nesten in de Workumer-Binnenwaard in 2010. Nesten zijn 

aangegeven met een legdatum vanaf 1 april. Gemiddelde legdatum in 2010 is 29 april. Gele en rode 

cirkels geven een straal van respectievelijk 100m en 200m aan. Totale aantal nesten zijn 73. (Bron 

afbeelding: Google Earth). 
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 Figuur 4: Aantal nesten binnen een straal van 100m en 200m. Totaal aantal nesten in de Workumer-

Binnenwaard zijn 73. Totaal aantal solitaire broeders ≥100 en ≥ 200m zijn respectievelijk 46 en 19 

paartjes. Er is gecorrigeerd voor een broeddatum van 24 dagen. 

Het totaal aantal gevonden nesten in de Workumer-Binnenwaard in de periode April-Juli 2010 zijn 

74. Van één nest zijn de gegevens onbruikbaar geworden wegens verkeerd ingevoerde data. 

Figuur 3 geeft de nestverdeling aan in de Workumer-Binnenwaard. Gekozen is voor een straal van 

100m en een straal van 200m als afstand tussen de nesten. De redenatie hierachter is dat dit in de 

meeste literatuur gebruikt wordt, waarbij broeden in een grotere straal dan 200m niet als koloniaal 

broeden wordt gezien.  

Van de 73 paartjes broedt 26% solitair, waarbij we een straal van >200m aannemen als richtlijn voor 

solitair broeden. Bij 42% van de grutto’s wordt een ander nest gevonden binnen een straal van 200m 

en wijst op semikoloniaal broeden. 

Opvallend is dat 75% van de solitair broedende grutto’s, pas na de gemiddelde legdatum, welke dit 

jaar 29 april was, broedt. Dit doet vermoeden dat het om een tweede broedsels gaat. 

In figuur 4 is een piek te zien bij een aantal van 2 nesten binnen de aangegeven straal. Met name 

binnen een straal van 100m is deze enorm hoog. Hier kan echter weinig over worden gezegd omdat 

de kans op toeval om binnen zo’n afstand te gaan broeden ook relatief hoog is.  

Binnen een straal van 200m is wel een groter aandeel te zien in het aantal nesten, met name bij 2-4 

nesten binnen deze straal. 

Verder is er op te merken dat 5 of meer nesten dicht bijeen zelden voorkomt, wat koloniaal broeden 

uitsluit. In grote lijnen kan gezegd worden dat er deels een semikoloniale verdeling te zien is, waarbij 

men de autoweg ontwijkt.  

Eigen observaties in het veld, met name in andere gebieden deed het idee teweegbrengen dat er wel 

degelijk op bepaalde plekken heel semikoloniaal gebroed werd. Nu zijn er verschillen tussen de 

gebieden maar ook tussen de weilanden zelf.   
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Literatuur onderzoek 

Broedplaats voorkeur 

Predatie 

Evolutionair gezien wordt de broedlocatie bepaald door het minimaliseren van de predatiekans 

(Forstmeier et al., 2004) en het optimaliseren van de voedselbeschikbaarheid. In deze vaak 

voorkomende ‘trade-off’ moet de grutto een afweging maken. 

Binnen het gekozen gebied, houdt de grutto rekening met de micro-omgeving (Johansson et al., 

2001) die kan variëren per vierkante meter. Uit onderzoek blijkt dat de voorkeur uitgaat naar nesten 

in hoge vegetatie met daaromheen iets lagere vegetatie. Broeden in een lage vegetatie verhoogt 

namelijk de kans om gespot te worden door predators (Schekkerman et al., 2009). 

Het voordeel van de lage vegetatie om het nest heen, is dat het mogelijk is om predators eerder te 

spotten tijdens het broeden (Dyrcz et al., 1981; Burger, 1987).  

Studies naar kieviten wijzen bovendien uit dat voor het 

minimaliseren van de predatiekans, rekening wordt 

gehouden met de uitzichtmogelijkheden van de 

predators. Hoge obstakels in het broedgebied -zoals 

palen, bomen en struiken- worden vermeden. De 

afstand van deze ‘uitkijkposten’ tot de broedplaats is 

langer dan op toeval kan worden gebaseerd (figuur 5) 

(Berg et al., 1992a; Johansson, 2001). En ook bij andere 

weidevogels is dit patroon te herkennen. Aannemelijk is 

dat dit ook het geval zal zijn bij grutto’s, aangezien deze 

in vele opzichten hetzelfde broedplaats gedrag vertoont 

als de andere weidevogels. 

 

Figuur 5: Dagelijkse predatiekansen van 

kievitnesten in relatie tot de afstand van 

bomen/struiken of andere obstakels. Een 

range van binnen 50m en buiten 50m is 

gebruikt (Berg et al., 1992a). 

 

Voedselbeschikbaarheid 

De voedselbeschikbaarheid speelt een belangrijke rol in het beoordelen van een gebied als mogelijke 

broedplaats. Het blijkt, dat volwassen kieviten rekening houden met het voedingspatroon van de 

jongen bij het zoeken naar een geschikte broedlocatie (Blomqvist & Johansson, 1995). Echter, dit is 

niet altijd hetzelfde is als het voedingspatroon van de ouders.   

De voedselbeschikbaarheid van een gebied wordt bepaald door een aantal factoren. 

Ten eerste heeft onderzoek uitgewezen dat een hoge grondwaterstand de kwaliteit van het gebied 

ten goede komt en dus attractief is voor de grutto om daar te nestelen (Kleijn et al., 2004). 
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Klaarblijkelijk, omdat een hoge grondwaterstand gerelateerd is aan de andere factoren zoals 

voedselbeschikbaarheid en micro-omgeving.   

Daarnaast hebben warme winters en veel bemesting een positief effect op de 

voedselbeschikbaarheid voor grutto’s. Koude lentes en vroeg in het seizoen maaien hebben 

daarentegen een nadelig effect op de voedselbeschikbaarheid voor de jongen (Beintema et al., 1995; 

Zwarts et al., 2009). Tegenwoordig zijn er steeds warmere winters en zomers, waardoor de vegetatie 

eerder begint te groeien en boeren eerder maaien, waardoor dit alleen maar meer nadelige effecten 

heeft voor de overlevingskansen van kuikens en is het dus de vraag of grutto’s en met name 

gruttokuikens zich hier tijdig op aan kunnen passen. 

 

Plaatsgetrouwheid 

Grutto’s zijn zeer plaatsgebonden en keren daardoor vaak terug naar de plaats waar ze het 

voorgaande jaar hun eieren hebben gelegd. Uit een veldstudie naar plaatsgetrouwheid blijkt dat 

meer dan 80% van de grutto’s elk jaar op dezelfde plaats gaat broeden (Johansson, 2001). Er zijn zelf 

observaties gedaan van vogels die ieder jaar broeden op locaties die slechts enkele meters van elkaar 

af liggen (Johansson., 2001; Kentie et al., 2008). Indien grutto’s die op een andere plaats nestelen, 

zijn ze vaak wel eerst teruggekomen op de locatie van het voorgaande jaar maar zijn ze daarna 

alsnog verplaatst (Schroeder et al., 2010). 

Figuur 6: Aantal nesten in relatie tot de afstand tussen nesten in opeenvolgende jaren. 80% van de 

nesten ligt binnen 500m van het voorgaande jaar, alhoewel geen rekening is gehouden met de grens 

en de grootte van het onderzoeksgebied (Kentie et al., 2008). 

Trekvogels 

De eerste factor die een rol speelt bij de plaatsgetrouwheid van grutto’s is het gegeven dat het 

trekvogels zijn. Migrerende vogels zijn namelijk meer tijd- en energie beperkend dan hun niet-

migrerende soortgenoten (Nolet et al., 2005). Juist voor deze groep vogels is het gunstig om bij 
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aankomst al meteen een geschikte broedlocatie te vinden. Het snel vinden van een broedplaats is 

niet alleen energie- en tijdsparend, maar het is ook aangetoond dat het eerder in het seizoen 

beginnen met broeden resulteert in een hoger reproductief succes (Schroeder et al. 2010).  

Ervaring 

Hierop aansluitend, kunnen we zeggen dat de grutto zijn broedlocatie deels baseert op eerder 

ervaringen. Er is namelijk aangetoond dat succesvol broeden in het voorgaande jaar, leidt tot 

terugkeer naar dezelfde locatie (Lank & Oring, 1982). Echter, de keuze voor een broedplaats is ook 

afhankelijk van de conditie van het gebied bij terugkeer (Dale et al., 2006; Groen, 1993). 

Veranderingen in  de kwaliteit van het gebied kan er voor zorgen dat de vogels ervoor kiezen om 

daar niet weer te gaan broeden.  
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Semikoloniaal broeden en predatie 

Grutto’s zijn semikoloniale broeders. Dit houdt in dat grutto’s in groepen broeden met zowel 

soortgenoten als met andere weidevogels, voornamelijk met scholeksters (Haematopus ostralegus) 

en kieviten (Vanellus vanellus). De invloed van andere weidevogels heeft een positief effect op de 

predatiekansen. Nestpredatie is dan ook negatief gecorreleerd met vogeldichtheid op zowel kleine 

als grootte weilanden (Figuur 7). De vogeldichtheid in onderstaande figuur is bepaald met drie 

verschillende soorten die veruit het meeste voorkwamen in deze gebieden namelijk; grutto’s Limosa 

l. limosa, tureluurs Tringa totanus en kieviten Vanellus vanellus.  

 

 

 

 

 

 

 

                    

  

Figuur 7: Aantal dagen zonder predatie in relatie met vogeldichtheid en weiland grootte (Gem. en SE). 

De weiland grootte is ingedeeld in kleine weilanden en grootte weilanden. Zwarte kolomen geven een 

hoge dichtheid van broedvogels aan, grijs intermediair en wit een lage dichtheid aan vogels. 

(Johansson, 2001). 

Een toename in het aantal broedende kieviten in de omringende omgeving van gruttonesten maakt 

de kans op predatie kleiner (Berg et al. 1992; Takahashi & Ohkawara, 2007; Elliot et al., 1985a). Dit 

kan verklaard worden doordat kieviten agressievere nestverdedigers zijn dan vele andere 

weidevogels, waardoor de kans op predatie in de buurt van juist deze vogels afneemt. Op zijn beurt 

profiteert de kievit natuurlijk ook van de nestverdediging van de andere vogels om zich heen. (Dyrcz 

et al., 1981; Eriksson & Gotmark, 1982).Bovendien valt het gemiddeld aantal predatiebezoeken per 

nest lager uit bij nestverdediging door meer volwassen vogels (Elliot, 1995).  

De predatie neemt niet alleen af bij een grotere kolonie, maar het  neemt ook af bij een kleinere 

afstand tussen de onderlinge nesten (figuur 8) (Berg et al. 1992; Takahashi & Ohkawara, 2007). 

Blijkbaar wordt er met name anti-predator gedrag vertoond bij een straal van 30-50m om het nest 

(Elliot 1985b).  
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Figuur 8: Relatie tussen de afnemen van dagelijkse predatiekans en het toenemen van het aantal 

nesten binnen een gebied van 100m. Regressie model tussen de dagelijks predatiekansen en het 

aantal nesten binnen een straal van 100m liet een predatieratio zien van -0.0074,  R² = 0.604 en P-

waarde < 0.001 (Seymour et al, 2003). 

Samenvattend is het dus gunstig voor grutto’s om in een kolonie te broeden en daarnaast ook nog 

dichtbij andere nesten om zo optimaal van het anti-predator gedrag van de ’buurman’ te profiteren 

(Figuur 9). 

       

 

 

 

 

 

 

 

                         

Figuur 9: De relatie tussen het aantal succesvolle nesten en het aantal alarmerende grutto’s tijdens 

nestcontrole van een indringer. General lineair model is gebruikt. P = 0.003, N = 143 en boven de 

stippen staat het aantal nesten per punt. (Schroeder et al., 2010). 

Gekleurdere en agressievere mannetjes zullen in agrarische graslanden eerder streven naar een 

groter territorium, en dus een meer solitaire wijze van broeden, dan hun blekere soortgenoten. Dat 

blekere mannetjes nestelen in hogere dichtheden resulteert in een hoger reproductief succes. Dit 

suggereert dat in agrarische graslanden de voedselbeschikbaarheid -wat gerelateerd is aan een 

groter territorium- minder van invloed is op het reproductieve succes dan het broeden in een hoge 

dichtheid (Schoerder et al., 2009).  



16 

 

Door de warmere temperaturen en de toegenomen bemesting in de afgelopen jaren, is er voldoende 

voedsel voor grutto’s beschikbaar en dit is daarmee geen beperkende factor meer voor het 

reproductieve succes. (Beintema et al., 1985; Zwarts et al., 2009). Daarentegen lijkt het erop dat het 

minimaliseren van predatiekansen, door toegenomen predatorpopulaties, een belangrijkere rol 

speelt voor het al dan niet succesvol zijn van het reproductieve succes.  

Naast het profijt van het anti-predatie gedrag van andere weidevogels specifiek voor het nest, 

ervaren volwassen grutto’s zelf ook de voordelen van bescherming in een grotere kolonie. De kans 

om gewond te raken -door bijvoorbeeld een vos- wordt kleiner indien deze mogelijkheid over 

meerdere individuen wordt verdeeld (Schroeder et al., 2010). Broeden in een grote vogeldichtheid 

leidt dus tot een hoger reproductief succes (Harris, 2008; Larsen et al., 1996).  

Daarnaast blijkt dat grutto’s die broeden in een hoge dichtheid, grotere eieren leggen dan solitaire 

broeders. Hoogstwaarschijnlijk kunnen vogels die (semi)koloniaal nestelen meer investeren in hun 

reproductie, dan vogels die solitair broeden. Solitair broedende vogels zullen namelijk meer energie 

moeten investeren in het verdedigen van hun territorium, wat vervolgens ten kosten gaat van hun 

investering in reproductie (Loyau et al., 2007; Schroeder et al., 2009). 

Semikoloniaal broeden brengt dus meerdere voordelen met zich mee. Echter, volwassen grutto’s 

willen met name profiteren van soortgenoten en andere weidevogels tijdens de broedfase. Wanneer 

de kuikens uit de eieren zijn gekomen vertrekken de ouders uit de kolonies (Göransson et al. 1975). 

Gruttokuikens zijn nestvlieders en voeden zichzelf dus meteen vanaf de geboorte. Dit resulteert in 

hogere energiekosten waardoor ze gevoeliger zijn voor foerageeromstandigheden (Schekkerman & 

Visser, 2001). Bovendien zorgt dit foerageergedrag ervoor dat ze grotere afstanden moeten afleggen, 

waardoor ze eerder opvallen voor predators. Door de gebieden met een hoge dichtheid aan 

weidevogels te verlaten –en daarmee de concurrentie, proberen de grutto’s het hun kuikens 

makkelijker te maken om zichzelf in voedsel te voorzien. (Gill et al., 2001).  
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Begrazing  

Eerder staat al vermeld dat de begrazing van weilanden invloed heeft op de voedselbeschikbaarheid, 

micro-omgeving maar ook op predatiekansen van de grutto. Naarmate de vegetatie lager is nemen 

de predatiekansen toe. Ook wordt door begrazen en vertrappingen de micro-omgeving aangetast. 

Grote grazers beïnvloeden de vegetatiehoogte maar zorgen daarnaast ook voor vertrappingen van 

nesten (Vickery et al., 2001). 

In de Workumer-Binnenwaard hebben ganzen de laatste jaren een behoorlijke impact op het 

reproductieve succes van grutto’s. In gebieden als Nederland, waar ganzen zich verder opvetten voor 

de vlucht richting Noord-Europa, blijven ze steeds langer foerageren (Van Eerden, 2008). De reden 

hiervoor is dat er door de sterk bemeste agrarische gebieden veel stikstof in de vegetatie aanwezig 

is.  Bepaalde soorten grassen als roodzwenkgras, Festuca rubra, groeien hierdoor uitermate goed in 

de lente. En juist deze goed groeiende grassen zijn bij voorkeur een voedselbron voor brandganzen, 

Branta leucopsis en rotganzen Branta bernicla (Van Eerden, 2008). De hogere 

voedselbeschikbaarheid, maar ook de aantrekkelijkere temperaturen maakt het voor de ganzen 

aangenamer om langer in Nederland te blijven (Van Eerden, 2008). De populatie brandganzen die in 

Nederland overwinterd, is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen (Madson et al., 1999). In 

gebieden waar de ganzenpopulatie hoog is, worden weilanden in korte tijd vrijwel geheel kaal 

gegraasd (Van Eerden, 2008). De laatste jaren valt de aanwezigheid van ganzen in Nederland steeds 

meer samen met het broedseizoen van de weidevogels. Vanwege de lage vegetatie, worden de 

nesten van onder andere de grutto eerder gezien door predators. Bovendien zal de vegetatie later 

gaan aangroeien, waardoor de piek van het aantal insecten later in het seizoen ligt dan het uitkomen 

van de eieren (Schroeder et al., 2010). Overigens moet gezegd worden dat grutto’s zijn eieren 

gemiddeld iets eerder in het seizoen is gaan leggen (Beintema et al., 1985; Zwarts et al., 2009). Maar 

dat dit niet de negatieve effecten van de ganzen op het reproductieve succes teniet doen.  
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Intensive landbouw 

Maar liefst 85% van de grutto’s broed tegenwoordig op intensive landbouwgebieden in plaats van 

graslandreservaten (Kleijn et al., 2010). Aannemelijk is dat de intensive landbouw een grote rol speelt 

in het reproductieve succes van grutto’s. Het effect van intensive landbouw kan op twee manier 

worden geïnterpreteerd.  

Ten eerste wordt in deze gebieden eerder en vaker gemaaid dan in extensieve weilanden. Door het 

gebruik van meer bemesting in combinatie met klimaatsveranderingen (warmere jaargetijden), 

groeit de vegetatie namelijk veel snellere en kan er dus eerder in het seizoen gemaaid worden dan 

25 jaar geleden. Uit onderzoek blijkt dat boeren nog steeds bij dezelfde vegetatie hoogte maaien 

maar dat door de stijgende temperaturen deze eerste maaidatum tegenwoordig 15 dagen eerder is 

dan voorheen (Kleijn et al., 2010) Eerder broeden zou meer succes hebben in vergelijking met late 

broeders (Roodbergen & Klok, 2008). Maar desondanks is de grutto door selectie hun legdatum 

relatief gezien niet gaan vervroegen. Het maaien is dus een mogelijke oorzaak voor de toegenomen 

kans op het verlies van broedsels of pasgeboren kuikens. Deze kans is zelfs 6,7 keer groter gebleken 

in eind jaren ‘90 ten opzichte van eind jaren ’80, toen men nog relatief laat maaide (Teunissen et al., 

2005).  

Ten tweede heeft de intensivering van de landbouw invloed op de fysische en biotisch 

karakteristieken van de weilanden. Egaliseren van weilanden, verhogen van de drainage, opnieuw 

bezaaien en bemesten van weilanden zorgen allemaal voor dichte homogene slijkgrasvegetaties. Dit 

is minder doordringbaar, wat nadelig is voor zowel het broeden als het foerageren van grutto’s en 

kuikens (McCracken & Tallowin, 2004).  

Grutto’s hebben een sterke voorkeur om in ongemaaid gras te broeden en leggen (Schekkerman & 

Beintema, 2007). Aangezien de hogere vegetatie in deze weilanden nog gemaaid zal worden, is de 

kans om omver gemaaid te worden groter in vergelijking met bijvoorbeeld kieviten, die geen 

voorkeur hebben voor ongemaaid grasland. Ook na het broeden hebben gruttokuikens in lagere 

vegetaties een twee tot drie keer grotere kans om gepredeerd te worden dan in onbegraasde of 

ongemaaide graslanden (Schekkerman et al., 2009). 
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Predators 

 

Luchtpredators kunnen door semikoloniaal te broeden gemakkelijker worden afgeweerd, maar dat 

gaat niet op voor grondpredators. Onderzoek liet zien dat nestverdediging tegen vossen weinig 

succesvol is (Elliot et al., 1985a). Enerzijds omdat de vos zelf ook een serieuze bedreiging voor de 

volwassen grutto is (Seymour, 2003). Anderzijds omdat het bekend is dat vossen zich tijdens het 

zoeken naar voedsel meer concentreren op gebieden waar ze eerder succes hebben gehad 

(Tinbergen, Inmpekoven & Franck 1967; Croze 1970).  

Ook voor andere grondpredators kan het een voordeel zijn wanneer veel nesten dichtbij elkaar 

liggen, denk aan marterachtigen als hermelijnen of wezels. Vanuit dit perspectief gezien zou het een 

nadeel zijn om in grote groepen te broeden. Echter, de grondpredators zijn niet de grootste 

bedreiging voor grutto’s. Vandaar dat dit nadeel om koloniaal te broeden niet opweegt tegen de 

voordelen om dichtbij elkaar te gaan nestelen.  

Kraaien, Corvus corone, buizerds, Buteo buteo en blauwe reigers, Ardea cinerea vormen een  grotere 

bedreigingen voor grutto’s. Deze vogels pretenderen veelal kuikens (Beintema & Muskens, 1987), 

terwijl zoogdieren, met name wezels, hermelijnen Mustela erminea/nivalis en vossen het hebben 

gemunt op de eieren (Teunissen et al. 2008). 

Uit een onderzoek van Schekkerman et al. in 2008 naar kuikenpredatie van grutto’s en kieviten bleek 

dat van het niet overleven van kuikens 70-85% te wijten was aan predatie, 5-10% aan maaien en 10-

20% door andere oorzaken.  

Het afnemen van het reproductieve succes is dus ook voor een groot deel te wijten aan predatie, en 

dan met name door luchtpredators. De predatorpopulaties van grutto’s is afgelopen decennia 

toegenomen. Zo was de buizerd tot 1980 nog vrijwel afwezig in Nederland, maar wordt hij hier nu 

veelvuldig gespot (SOVON 2002). De toename in aantal geldt ook voor andere predators, waaronder 

haviken, Accipiter gentilis, sperwers, Accipiter nisus, ooienvaars, Ciconia ciconia, vossen, Vulpes 

vulpes, zwarte kraaien, Corvus monedula en meeuwen. Hermelijnen en wezels zijn hierop een 

uitzondering, want zij zijn in aantallen afgenomen. Dat neemt echter niet weg dat de totale 

predatorpopulaties van grutto’s zijn toegenomen (Schekkerman et al., 2009). 

Dat de keuze van de broedplaats afhangt van de predatordichtheid is bekend, maar hoe grutto’s zich 

hierop aanpassen bij jaarlijks variaties tussen predatordichtheid is minder bekend. Bij veranderingen 

hiervan kunnen grutto’s dit gaan beschouwen als gebiedsveranderingen. Maar of grutto’s het direct 

kunnen constateren of pas bemerken wanneer ze al aan het broeden zijn en dus later op basis van 

ervaringen van nestpredatie zich gaan verplaatsen, is niet geheel duidelijk. Studies hebben 

uitgewezen dat er een mate van herkenning en aanpassing is maar dat dit proefondervindelijk moet 

worden ondervonden (Forstmeier et al., 2004).  

Grutto’s zelf streven niet naar jaarlijks optimaal reproductief succes, maar naar optimaal 

reproductief succes gedurende hun gehele leven (Stearn, 1992). Hieruit kunnen we afleiden dat 

grutto’s zich niet zullen aanpassen op plotselinge of jaarlijkse veranderingen van predatordichtheden 

voor de jongen.   
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Discussie 

Grutto’s zijn plaatsgetrouw en monogaam. In figuur 3 is niet gekeken naar de afzonderlijke 

individuen. Hierdoor is het niet mogelijk om concrete uitspraken te doen over de plaatsgetrouwheid 

en het verschil in nestelgedrag van gekleurde mannetjes ten opzichte van bleke soortgenoten.  

Om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de plaatsgetrouwheid, moet ook rekening worden 

gehouden met het tweede broedsel. We kunnen er niet vanuit gaan dat alle nesten zijn gevonden. 

Wanneer een nest in een vroeg stadium gepretendeerd is -en dus de tijd om gevonden te worden 

door veldwerkers relatief kort is- is de kans groot dat de grutto elders opnieuw gaat broeden. Indien 

men dan alleen het tweede nest vindt, gaan er gegevens verloren met betrekking tot de broedlocatie 

van eerste voorkeur, en ontstaat een vertekend beeld. 

 

Uit figuur 3 is op te maken dat de grutto eerder gegroepeerd gaat broeden dan dat hij solitair gaat 

broeden. Grootte kolonies worden niet gevormd, wat koloniaal broeden in de Workumer-

Binnenwaard uitsluit. De grootste ‘kolonie’ bestaat uit 9 paartjes in een straal van 200m van elkaar 

af. Iets meer dan de helft van de grutto’s, 55%, broedt -binnen een straal van 200m- in slechts 

dichtheden van 2 tot 4 nesten. 

Maar we moeten hier nog wel een aantal kanttekening plaatsen.  

Als we kijken naar het onderzoeksgebied (figuur 3) valt als eerste de autoweg op, die midden door de 

weilanden loopt. Naast deze doodlopende weg zijn -op een enkeling na- geen broedende grutto’s 

gezien. Naarmate de weg naar zijn einde loopt, zijn grutto’s wel dichter bij de weg gaan broeden. Dat 

grutto’s afstand houden van de autoweg bij het nestelen kan twee oorzaken hebben. Ten eerste 

hebben we te maken met de verstoring door de mens. Aan het einde van de autoweg (op de kaart 

het noorden) zal waarschijnlijk minder verstoring zijn dan aan het begin van de autoweg (op de kaart 

het zuiden). Ten tweede zullen de obstakels langs de weg, zoals de damhekken en een huisje met 

uitkijkpost van It Fryske Gea, grutto’s de weg doen ontwijken. 

De autoweg vormt een belemmering om duidelijke conclusies te kunnen trekken omtrent de 

nestverdeling van de grutto. Doordat de grutto’s verder van de autoweg willen broeden, is de kans 

dat ze dichtbij elkaar broeden al veel groter.  

Daarnaast is er nog een reden om de gevonden nestverdeling te bekritiseren. We hebben namelijk 

niet naar nestlocaties van andere weidevogels gekeken. Uit eerdere studies blijkt immers dat de 

grutto een voorkeur heeft om bij andere vogels in de buurt te gaan broeden, onafhankelijk of dat nu 

soortgenoten zijn of niet. En dit zorgt voor een hoger reproductief succes. Om een beter inzicht te 

krijgen in het (semi)koloniaal broeden van de grutto (en ook van andere weidevogels), moet in het 

vervolg dus ook naar de nestlocaties van andere weidevogels worden gekeken.  

Het is te betwisten of we een uitspraak kunnen doen over het wel dan niet semikoloniaal broeden 

van grutto’s. We beschouwen namelijk maar één gebied van 215 hectare in één broedseizoen. 

Hierdoor wordt geen rekening gehouden met plaatselijke en jaarlijkse variatie in predatiedichtheid 

en voedselkwaliteit. Daarentegen zijn de natuurlijke grenzen als dijken of sloten er niet voor de 

vogels. Tussen de Binnenwaard en de Buitenwaard maakt de grutto geen onderscheidt. Toch moet 

een gebied van 215 hectare groot genoeg zijn om een bepaald patroon in nestvoorkeur te kunnen 

herkennen. 
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Zoals eerder vermeld is de gruttopopulatie de afgelopen jaren drastisch afgenomen. Dit geldt echter 

ook voor vele andere weidevogelpopulaties. Dit zou in de toekomst negatieve consequenties kunnen 

hebben voor de mogelijkheid om (semi)koloniaal te broeden, ook in de Workumerwaard. Door 

afnemende vogelpopulaties zullen kolonies minder snel gevormd kunnen worden, waardoor de 

collectieve verdediging minder effectief zal zijn en predatiekansen zullen gaan toenemen (Seymour et 

al, 2003).  

Opvallend is verder de legdatum van de solitair (>200m van een ander nest vandaan) broedende 

vogels. 75% Van deze groep broedt pas na de gemiddelde legdatum van 29 april. Dit doet vermoeden 

dat dit in de meeste gevallen het tweede legsel is. Het broedsucces van het tweede legsels is in het 

algemeen altijd lager. Later in het seizoen broeden brengt namelijk meer nadelen met zich mee, zo is 

er meer kans om omver gemaaid te worden en het mislopen van de voedselpiek. Of het een 

vrijwillige keuze is van de grutto om in tweede instantie solitair te gaan broeden, of dat dit komt 

doordat de mogelijkheid klein is om alsnog (semi)koloniaal te broeden, is moeilijk te zeggen.  

 

In de Workumerwaard-Binnenwaard is het effect van de ganzen op het reproductieve succes van 

grutto’s de laatst paar jaren duidelijk zichtbaar geworden. Met name brandganzen (Branta leucopsis) 

en grauwe ganzen (Anser anser) begrazen in steeds grotere getale en over een langere periode dan 

voorheen de Workumerwaard. Dat grutto’s iets eerder in het seizoen is gaan broeden, doet het 

nadelige effect van de ganzen weinig veranderen. Dit probleem doet zich voornamelijk voor in de 

Workumer-Buitenwaard, maar ook de Binnenwaard ondervindt hier hinder van.  

In figuur 3 is te zien dat helemaal in het noorden van de Workumer-Binnenwaard de nestdichtheid 

laag is. Uit observaties bleek dat op deze locatie nog laat in het seizoen veel ganzen foerageren en/of 

broeden. Dit zou een verklaring kunnen zijn. Naast hun directe negatieve invloed, zorgen de ganzen 

ook indirect voor hogere predatiekansen en een te late voedselpiek voor de kuikens in deze 

gebieden.  

 

 De Workumerwaard-Binnenwaard bestaat alleen maar uit extensieve weilanden. Beleid wordt 

gevoerd door plaatselijke boeren, lid van agrarische natuurvereninging ANV Kuststripe en It Fryske 

Gea. Één van de maatregelen die wordt toegepast, is laat maaien, na 15 juni. Dit verhoogt de 

overlevingskansen van kuikens in de Workumerwaard omdat maaien als groot gevaar wordt 

beschouwd (Schekkerman & Beitema, 2007). Evenzeer vindt er geen begrazing van vee plaats. De 

invloed van boeren is dus nihil tijdens het broedseizoen van grutto’s. Invloed van intensieve 

landbouw is dan ook niet van toepassing op de Workumerwaard.  

Maar om een beter inzicht te krijgen waarom er in de gruttopopulatie geen selectie plaatsvindt om 

eerder te gaan broeden, zal uitgebreider naar de voorjaarse migratie, het foerageren en de 

energiebehoefte moeten worden gekeken ten tijde van de legperiode.  

De bedreiging van vossen zou een reden kunnen zijn om niet (semi)koloniaal te gaan broeden. Toch 

kiezen grutto’s er niet voor om verspreid te broeden in de Workumer-Binnenwaard. Vossen vormen 

namelijk niet de grootste bedreiging, want naast de grutto-eieren is er bijvoorbeeld ook veel ander 

voedsel, zoals ganzen, ter beschikking in de Workumerwaard. Predatie van met name luchtpredators 

heeft waarschijnlijk een veel grotere invloed in de Workumer-Binnenwaard, vandaar dat er eerder 

een semikoloniale structuur te herkennen is in de Workumer-Binnenwaard. 
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Conclusie 

 

De reden voor de afnemende gruttopopulatie is toe te schrijven aan het reproductieve succes. Het 

reproductieve succes voor grutto’s in de Workumerwaard ligt op 0.3, wat ook representatief is voor 

andere weidevogels in reservaten in Nederland. Dit is echter te laag voor de instandhouding van de 

gruttopopulatie.  

In de Workumer-Binnenwaard zien we veel semikoloniaal broedende grutto’s. Het effect van de 

autoweg op de nestverdeling kan niet worden genegeerd, maar maakt het moeilijker om 

betrouwbare uitspraken te doen. Ook door het gegeven dat geen rekening is gehouden met 

nestlocaties van andere weidevogels, zullen we waarschijnlijk een minder sterk patroon in 

(semi)koloniaal broeden zien. 

Bij het vinden van een broedplaats moet de grutto een evenwicht zoeken tussen het minimaliseren 

van predatiekans en optimaliseren van de voedselbeschikbaarheid. Het ziet ernaar uit dat de grutto 

in deze ‘trade-off’ het zwaartepunt legt op het minimaliseren van predatie. Door een grotere 

voedselbeschikbaarheid lijkt de grootte van het territorium minder belangrijk te zijn geworden in de 

afgelopen jaren.  
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